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                                  FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Data 13.04.2017 

 

Për: ”O.E.S  DISTRIMED  shp.k  Adresa : Bulevardi  “Bajram CURRI” Pallati“Kastrati” 

Tirane. 
 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Materiale Mjeksore te ndare ne lote per nevojat e SUT 

–se per vitin 2017. 

 

Loti I- Materiale per Kirurgjine Vaskulare me Fond Limit : 8,237,628.33 (tete milion e dyqind 

e tridhjete e shtate mije e gjashteqind e njezete e tete pike tridhjete e tre) leke pa TVSH 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Biometric Albania -    Nr. Nipti : J61827062E 

     Nuk ka paraqitur oferte 

2. Bylis Pharma    Nr. Nipti : K12929401M 

           Nuk ka paraqitur oferte 

3. O.E.S  DISTRIMED  shp.k     Nr. Nipti : K31520054N 

           Vlera e Ofertes : 8 160 000 (tete milion e njeqind e gjashtedhjete mije ) leke pa TVSH 

 

     4.  FEDOS shpk      Nr. Nipti : K01514009I 

         Nuk ka paraqitur oferte 

 

     5.    ”MONTAL” shpk     Nr. Nipti : J662009007F 

         Nuk ka paraqitur oferte 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. Biometric Albania -    Nr. Nipti : J61827062E 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

Ka paraqitur ne sistem vetem nje vertetim tatime 

2.Bylis Pharma    Nr. Nipti : K12929401M 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

Ka paraqitur vetem nje formular oferte te paplotesuar 

3.FEDOS shpk      Nr. Nipti : K01514009I 

Ka paraqitur vetem nje certifikate ISO  

4.”MONTAL” shpk               Nr. Nipti : J662009007F 

Ka paraqitur vetem nje vertetim debie 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O.E.S  DISTRIMED shp.k me              

Nr. Nipti : K31520054N ,  Vlera e Ofertes: 8 160 000 (tete milion e njeqind e gjashtedhjete mije ) 

leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES , Rr. 

”Lord Bajron” , Laprake TIRANE ] , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5- ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), siç parashikohet në nenin siç parashikohet 

në nenin 49 të Ligjit Nr.182/2014 “Për Prokurimin Publik”. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.04.2017 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Gjovalin BUSHI 

DREJTOR 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 
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